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01- Wij eindigen dit weekend ons seizoen met een fantastisch aantal leden : 269.  Wij hopen 
hen volgend seizoen terug te begroeten in onze club. 

 
02- Vergeet niet tijdig in te schrijven voor ons clubfeest van 8 oktober in het parochiecentrum. 

 
03- Winterprogramma 2016 – 2017 : 

 
• Winterritten : vertrek van de parking in oktober om 9 uur, en in november om 9.30 u 
• Zaterdag 29/10 : tussen 17 u en 21.30 u : mosselsouper van onze club tvv Kom op 

tegen Kanker (zie verder punt 05). 
• Dinsdag 1/11 : onze jaarlijkse MTB-tocht in Nieuwkerken. 
• Zondag 8/1/2017 : onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het lokaal om 11 u. 
• Vrijdag 6/2/2016 : onze jaarlijkse winterwandeling met vertrek in Puivelde om 19 

u.Na de wandeling zijn er pannenkoeken of wafels. 
• Zondag 26/2/2016 : openingsvergadering om 10 u in het parochiecentrum. 

 
04- Voor onze jaarlijkse MTB-tocht in Nieuwkerken zoeken wij nog altijd de nodige medewerkers; 

graag jullie naam opgeven bij Ivan Vincke. Zowel de deelnemers als de medewerkers krijgen 2 
bonuspunten voor het volgend seizoen. 

 
05- WTC Blijf Fit VZW doet mee ! De 1000 km voor Kom op tegen Kanker is een 

ondertussen reeds gekende fietsvierdaagse die elk jaar in het Hemelvaartweekend plaats vindt.  
Elk team legt 8 etappes  van 125 km af en zamelt daarvoor 5000 euro in. De netto-opbrengst 
van de 1000 km gaat integraal naar wetenschappelijk onderzoek, dat als doel heeft de 
overlevingskansen en de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren. 

 
Om de 5000 euro te verzamelen plannen wij uiteraard verschillende acties.  Als eerste actie om 
ons startgeld bijeen te krijgen, plannen wij op zaterdag 29 oktober een mosselsouper, dat 
volledig bereid wordt door mensen van de raad van bestuur en door hopelijk heel wat vrijwillige 
helpers. 
 
Praktische info : 
 

• Mosselen à volonté, koude schotel en kinderschotel voor de kleinsten met 
frietjes of brood. 

• Waar : in de refter van de stedelijke basisschool in Nieuwkerken (waar ook 
onze MTB-tocht vertrekt). 

• Wanneer : zaterdag 29 oktober tussen 17 u en 21.30 u 
• Volwassenen betalen 20 euro; kinderen onder 12 jaar : 12 euro  
• Inschrijven : door storting op onze clubrekening met vermelding van je keuze, 

en de vermelding of je brood of frietjes wenst. 
• Er worden voor deze organisatie nog vrijwilligers gevraagd; graag je naam 

doorgeven bij Bert Foubert, of bij Astère Vercauteren. 
• Later zal er ook nog een speciale ‘Kom op tegen Kanker’-rekening worden geopend, 

waarop giften kunnen gestort worden. 
 
Namens de raad van bestuur van WTC Blijf Fit VZW 
François Daneel 
 


